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وري مديران در مدارس شاهد استان ي بين هوش فرهنگي با بهرهرابطهررسي ب
   غربيآذربايجان

  
1نسبد داوود حسينيدكتر سي  

  2وريا قادري
  
  

  چكيده
وري مـديران در مـدارس شـاهد        فرهنگي با بهـره   ي بين هوش    هدف از پژوهش حاضر، تعيين رابطه     

ي آمـاري ايـن     جامعـه . باشـد روش تحقيق حاضر از نوع همبستگي مي      . استغربي بوده    استان آذربايجان 
حجـم نمونـه در ايـن    . غربـي اسـت   پژوهش شامل كليه مديران و معلمان مدارس شاهد استان آذربايجان       

ي  طور تـصادفي پرسـشنامه     باشد كه به ازاي هر مدير، به       نفر معلم مي   246 نفر مدير و     41پژوهش تعداد   
هـاي هـوش   آوري اطالعات در اين پژوهش، پرسـشنامه   ابزار جمع .  معلم قرار گرفت   6يار  وري در اخت  بهره

ي استاندارد و هاي هوش فرهنگي مديران از پرسشنامه    آوري داده براي جمع . باشدوري مي فرهنگي و بهره  
ز پژوهش نتايج حاصل ا. ي محقق ساخته، استفاده گرديدوري مديران از پرسشنامه براي تعيين ميزان بهره   

بـا  ) اختي، انگيزشـي و رفتـاري     فراشـناختي، شـن   (هـاي آن    فرهنگي و مؤلفه  دهد كه بين هوش     نشان مي 
هاي ديگر پژوهش حاكي از آن است كه بين         يافته. دار وجود دارد  ي مثبت و معني   وري مديران، رابطه   بهره

ي خـدمت،   شـامل سـابقه   وري با توجه به عوامل دموگرافيـك        چنين بهره متغيرهاي هوش فرهنگي و هم    
  . داري وجود نداردي معنيسطح تحصيالت، جنسيت و مقاطع تحصيلي رابطه

  
   .غربي وري، مدارس شاهد، مديران مدارس، آذربايجانفرهنگي، بهرههوش : واژگان كليدي

  
                                                           

 .، گروه علوم تربيتي، تبريز، ايران استاد دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز-1
  .گروه علوم تربيتي، تبريز، ايران ،ارشد مديريت آموزشي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز يكارشناسآموخته  دانش -2

 »علوم تربيتي«
  1390 بهار ـ 13 شماره ـم چهارسال 

   27 ـ44 . ص.ص
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  مقدمه 
 اركنـان  انواع كتوان يكم، چند فرهنگي هستند، ميهاي قرن بيست واز آنجائي كه بسياري از سازمان 

اين در حالي است كه ممكـن اسـت در يـك كـشور، محـصولي                . هاي متفاوت را مشاهده نمود    فرهنگ با
اين واقعيت سـبب پويـايي فراوانـي        .  كشور به فروش برسد    100 كشور توليد و در بيش از        10طراحي، در   

ا، هنجارهـا و    ههاي چند فرهنگي شده است، به نحوي كه تفاوت در زبان، قوميت، ارزش            روابط در محيط  
تواند به عنوان منابع تعارض بالقوه ظهور كند و در صورت نبود درك هاي متفاوت ميدر يك بيان فرهنگ  

  ).2006، 1تريانديس(صحيح، توسعه روابط كاري مناسب را با مشكل مواجه سازد 
وش هـ «هاي ادراكي سبب ارائه مفهومي نوين در مباحث شناختي شده است كه بـه نـام         اين دشواري 

اي رشـد   سازي به صـورت فزاينـده     در شرايط كاري كنوني كه تنوع و جهاني       . شودشناخته مي » 2فرهنگي
زاده، عباسـعلي (شود  ها محسوب مي  كرده است، اين هوش قابليت مهمي براي مديران، كاركنان و سازمان          

1387.(  
كـار، بـسياري از صـاحب    مگوني نيـروي  المللي و نـاه نظر به رشد روز افزون تعامالت و مبادالت بين   

هـاي  هايي كه به حـضور اثـر بخـش در محـيط    نظران مديريت توجه خود را به شناسايي و تقويت قابليت         
تـرين  هـا، هـوش فرهنگـي مهـم       در ميـان ايـن قابليـت      . اندبسيار پيچيده و پويا بينجامد، معطوف ساخته      

هـوش  .  فرهنگـي بـه كـار گرفـت        هاي چند توان براي مواجهه مناسب با موقعيت     توانمنديي است كه مي   
هاي فرهنگي مختلف، رفتاري متناسب با هر يك از         كند با درك سريع و صحيح مؤلفه      فرهنگي كمك مي  

  .آنها بروز دهيم
آميـز امـروز،    در دنياي رقابت  . تالش براي زندگي بهتر افراد جامعه است       3وريهتالش براي بهبود بهر   

ترين هدف سازمان را تشكيل ه مبتني بر استراتژي بهبود، مهموري به عنوان يك فلسفه و يك ديدگا هبهر
 بهبـود    رويكـرد  .به هم وصل كنـد    هاي كليه آحاد جامعه را       فعاليت ،چون زنجيري تواند هم دهد كه مي  مي
بيني مبتني بر باال بردن توان آفرينش و قدرت خلق و ميزان استعداد تطبيق و وري يك تفكر و جهان   هبهر

وري در  هفلـسفه بهبـود بهـر     . ها با تحوالت اقتصادي، علمي و فنـي جهـان اسـت            سازمان تلفيق جامعه و  
شود نيروي انساني بتواند بهتر فكر كند، بيانديشد، بيافريند، نـوآوري كنـد و نگـرش                ها موجب مي  سازمان

  خلـق و سـاختن آينـده اسـت         ،گيري آن به جاي حـال و گذشـته        تفكري كه هدف  .  پيدا كند  سيستماتيك
  ).1385ري، طاه(

 .متـرادف اسـت   مـديريت خـوب   وري در سازمان تابع و نتيجه كارايي مديريت است كه با    هبهبود بهر  
 در واقع ايجاد شـرايط مناسـب        . هدف و مسئوليت اصلي مديريت است      ،وري و حفظ رشد آن    هافزايش بهر 

                                                           
1- Triandis  
2- Cultural Intelligence(CQ)  
3- Productivity   
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وري يـك فراينـد     ه در عـين حـال، بهبـود بهـر         .وري است هبراي سطح كاركرد باالتر، اساس مديريت بهر      
اين امر بـه مفهـوم       .وري الزم است كه مديريت تغيير، برقرار گردد       ه براي افزايش بهر   ، بنابراين .تستغييرا

است و مهم است كه مقياس و سرعت تغيير را در تمام عناصر سـازمان كـه                  ايجاد انگيزه، تحرك و تغيير    
هـاي   تغييرات مزبور، طرز نگـرش     .گ كنيم ريزي و هماهن  شامل افراد و ساختار نيروي انساني است، طرح       
 بوجـود   ،وري و نيز تغيير تكنولوژي مناسـب خواهـد بـود          همثبت و فرهنگ سازماني را كه براي بهبود بهر        

  ).1385، همان منبع( آورد مي
هـاي   با افرادي از فرهنگمرها بدنبال مديراني هستند كه بتوانند از توانايي تطبيق مست امروزه سازمان 

امروز، نياز به افرادي دارد كه به        محيط كار .  توانايي اداره ارتباطات بين فرهنگي برخوردار باشند       مختلف و 
بـراي ايـن    .  ارتباط مناسب برقرار كننـد     ،هاهاي مختلف آشنا باشند و بتوانند با افراد ساير فرهنگ         فرهنگ

هـا و آداب و رسـوم       ها، سـنت  توانايي فرد براي تطبيق با ارزش     . منظور، افراد نياز به هوش فرهنگي دارند      
ها عادت كرده است و كاركردن در يك محيط متفـاوت فرهنگـي، معـرف هـوش                 چه به آن  متفاوت از آن  
  .)1386 زاده مقدم و حسيني،هادي( فرهنگي است

ي شناسـان بـوده و در طـول تاريخچـه         هوش از جمله مـواردي اسـت كـه بـسيار مـورد توجـه روان               
مورد بررسـي قـرار     ... هوش، انواع آن، تغيير پذيري آن و       است كه ماهيت     شناسي، تالش بر اين بوده     روان
يـق و   هايي چون يادگيري سريع، زيـاد، محاسـبات دق        شود، ويژگي ي هوش صحبت مي   وقتي درباره . گيرد

اي بـه نـام هـوش       كـه پديـده   از زماني ). 1385فاطمي،  (كند  هاي جديد به ذهن خطور مي     حلفوري و راه  
ي هوشـي توسـط      در فرانسه به صورت عدد و رقم نمود كمي پيدا كرد و اصطالح بهره              1توسط آلفرد بينه  

شناسـان، تعـاريف و   از آن زمان تاكنون بـسياري از روان  . گذرد معرفي شد، نزديك به يك قرن مي       2ترمن
انـد كـه مـدعي    هاي مختلفي از هوش به دست داده و بر آن اساس به تهيه ابزارهايي پرداختـه        بنديطبقه

طور كلي هوش عبارت است از ظرفيت فرد براي تفكـر، اسـتدالل و             به. سنجش اين كيفيت ذهني هستند    
  ).1386قلي پور، ( به طور مولد و سازنده مسألهحل 

دهـد و از    اي است كه رفتار انسان را شكل مي       ها و نمادهاي آگاهانه   ها، نگرش ، ايده ها ارزش 3فرهنگ
ي فرهنگ همواره منبع سـوء تعبيـر و         واژه). 2005 و همكاران،    4پيتر(شود  نسلي به نسل ديگر منتقل مي     

ود و شـ هاي زندگي كه توسط گروهي از مردم ايجاد مي   شناسان، فرهنگ را شيوه   مردم. اختالف بوده است  
باشـد، آن   چه در تمامي تعاريف فرهنگ مـشترك مـي        آن. دانندشود، مي از نسلي به نسل ديگر منتقل مي      
تر مواقع به راحتي قابل مشاهده نيست و همين امر          اي است كه در بيش    است كه فرهنگ، قوانين نانوشته    

                                                           
1- Alfred Biene   
2- Terman   
3- Culture  
4- Peter & et.al.   
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اي معتقدنـد كـه     عـده ). 2006،  1رايـت و درويـري    (كند  كار مديران را در برقراري ارتباط مؤثر مشكل مي        
رود، در سوي ديگر گروهي معتقدند كه جهان نـه تنهـا بـه    جهان به سمت نوعي همگون سازي پيش مي    

هاي مختلف در كند كه تضاد و تنوع و گونهرود، بلكه به سمتي حركت ميسمت همگون سازي پيش نمي
ي جايگـاه فرهنگـي در عـصر        رهاعالميه يونـسكو دربـا    ). 1385مشبكي و راموز،    (آن وجود خواهد داشت     

هـاي فرهنگـي و     درگيري، پذيرش و درك تنـوع و تفـاوت        «: سازي به اين صورت بيان شده است      جهاني
  ).1384نقل از سازمند، (» هاي مختلفارزش و احترام براي تنوع غني موجود در فرهنگ

ب و كـار لنـدن    فرهنگي براي نخستين بار توسط ايرلي و آنگ از محققان مدرسـه كـس   مفهوم هوش 
فرهنگي را قابليـت يـادگيري الگوهـاي جديـد در تعـامالت فرهنگـي و ارائـه                  اين دو، هوش    . مطرح شد 

  ).2003، 2ايرلي و آنگ(اند هاي رفتاري صحيح به اين الگوها تعريف كرده پاسخ
- فرهنگي يك قابليت فردي براي درك، تفسير و اقدام اثربخش در موقعيـت    در تعريفي ديگر، هوش   

 است كه از تنوع فرهنگي برخوردارند و با آن دسته از مفاهيم مرتبط بـا هـوش سـازگار            هايي دانسته شده  
چنـين، هـوش فرهنگـي،      هم). 2004،  3پيترسون(دانند  تر يك توانايي شناختي مي    است كه هوش را بيش    

هنگي و حضور موفـق     فرها و تعامالت ميان   گيرد كه براي انطباق با موفقيت     هاي فردي را در بر مي     بينش
  ).1387عباسعليزاده، (هاي كاري چند فرهنگي مفيد است در گروه

افـراد  .  و عـاطفي اسـت     4 بر اساس تعريف ايرلي و آنگ، هوش فرهنگي متفاوت از هـوش اجتمـاعي             
خورنـد كـه    المللي شكست مـي   هاي اجتماعي مناسب، در تعامالت بين     باال و مهارت  ) IQ(زيادي با داشتن  

  ).1999 ،5استنبرگ(باشد  فرهنگي مين پايين بودن هوشعلت اصلي آ
 ،تـوان هاي فرهنگي جديـد، بـه زحمـت مـي    مواجهه با موقعيت بودند در  معتقد )2003( ايرلي و آنگ    

تدوين چنـين چـارچوبي   . ها در برقراي ارتباط سود جست     هاي آشنايي يافت كه بتوان از آن      عالئم و نشانه  
  .باشند يد كه از هوش فرهنگي بااليي برخوردارآتنها از عهده كساني بر مي

وري، به ارتباط بـين ايـن       چنين موضوع بهره   در اين پژوهش با توجه به اهميت هوش فرهنگي و هم          
  .دو مقوله جهت غني شدن ادبيات موجود در اين زمينه پرداخته شده است

                                                           
Wright & Drewery -1   
Early & Ang -2   
Peterson -3   
Social Intelligence -4   
Sternberg -5   
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، 2ر بخـش فراشـناختي    ، هوش فرهنگي به چها    1بندي مركز مطالعات هوش فرهنگي     بر اساس تقسيم  
  ).2005مركز مطالعات هوش فرهنگي، (شود  تقسيم مي5و رفتاري 4، انگيزشي3شناختي

چنـين  هـم . كنـد عامل فراشناختي بدين معنا است كه فرد چگونه تجربيات ميان فرهنگي را درك مي             
مر زمـاني اتفـاق     اين ا . برندكار مي بيانگر فرايندهايي است كه افراد براي كسب و درك دانش فرهنگي به           

عامـل فراشـناختي هـوش      . كننـد افتد كه افراد در مورد فرايندهاي فكري خود و ديگران قضاوت مـي            مي
فرهنگي شامل تدوين استراتژي پيش از برخورد ميان فرهنگـي، بررسـي مفروضـات در حـين برخـورد و                    

  .استهاي ذهني در صورت متفاوت بودن تجارب واقعي از انتظارات پيشين تعديل نقشه
هاي هاي فرهنگي است و دانش عمومي و نقشه        عامل شناختي بيانگر درك فرد از تشابهات و تفاوت        

جنبه شـناختي هـوش فرهنگـي مـشتمل بـر           . دهدهاي ديگر را نشان مي    ذهني و شناختي فرد از فرهنگ     
يبـايي  هـاي ز  هاي اقتصادي و قانوني، هنجارهاي تعامل اجتماعي، عقايـد مـذهبي، ارزش           شناخت سيستم 

  .شناختي و زبان ديگر است
هـاي  هاي ديگر و تعامل با افرادي از فرهنـگ ي فرد به آزمودن فرهنگ عامل انگيزشي بيانگر عالقه 

شامل ارزش دروني افراد براي تعامالت چندفرهنگي و اعتماد به نفسي است كه              اين انگيزه . مختلف است 
  . به صورتي اثربخش عمل كندهاي فرهنگي مختلفدهد در موقعيتبه فرد اجازه مي

كالمـي را در بـر       عامل رفتاري، قابليت فرد براي سازگاري با آن دسـته از رفتارهـاي كالمـي و غيـر                 
اي از  رفتـار هـوش فرهنگـي مجموعـه       . هاي مختلف مناسب هـستند    گيرد كه براي برخورد با فرهنگ      مي

آيند و متناسب با يـك      تلف به كار مي   هاي مخ شود كه در موقعيت   هاي رفتاري منعطفي را شامل مي     پاسخ
  .تعامل خاص يا موقعيت ويژه از قابليت اصالح و تعديل برخوردارند

در فرمول  . هاي توليدي دارد  هاي زيادي با ساير سامانه    هاي آموزشي، تفاوت  وري در نظام   مفهوم بهره 
ـ    . وري مساوي است با خارج قسمت ستاده به نهاده        وري، بهره بهره وري در  راي ارتقـاء بهـره    كساني كـه ب

ها و پـايين آوردن سـهم آمـوزش و پـرورش از             گذاريآموزش و پرورش به دنبال كاستن از حجم سرمايه        
هـا را   كنند تا مخرج كسر را كوچك كنند، به عبارت ديگر هزينـه           منابع عمومي هستند، معموالً تالش مي     

وري، الزامـاً   دن نهـاده بـراي بهبـود بهـره        بايد توجه داشت كه در بسياري از موارد، كم كـر          . كاهش دهند 
بهترين راه حل نيست و احتماالً تبعات و عوارض منفي زيادي در پي خواهد داشت كـه نـه تنهـا موجـب                       

جا الزم اسـت بـه جـاي    در اين. رساندوري ملي هم آسيب ميوري نخواهد شد، بلكه به بهره     افزايش بهره 
بته در شرايطي هم ممكن است نهاده افزايش پيدا كند و در مقابل  ال. كاستن از نهاده، به ستاده اضافه شود      

                                                           
Cultural Intelligence Studies Center -1   
Meta Cognitive -2   
Cognitive -3   
Motivational -4   
Behavioral -5   
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وري به ارتقاء ها چنان پيشي گيرد كه در مجموع، بهرهميزان ستاده هم متحول شود و رشد ستاده بر نهاده       
  ).1380صنايع، كمالي و ميرمير(و رشد زيادي برسد 

هـاي انـساني و   داشـت كـه درون داده     وري در آموزش و پرورش بايد بـه يـاد           ي بهره مسأله در مورد   
اي بتوانـد سـطح خـشنودي    براي نمونه، اگر رفتار سازماني شايسته. اجتماعي از اهميت خاصي برخوردارند  

به همين ترتيب هنگامي كه     . يابدي انساني در سازمان نيز افزايش مي      شغلي را باال ببرد، برون داد يا بهره       
داد ون تربيت شـهرونداني بهتـر بـراي جامعـه منتهـي شـود، بـرون         ي تربيت كاركنان به پيامدي چ     برنامه

پس عالوه بر كارايي و اثربخشي نظام و باال بردن كيفيت حاصـل در              . اجتماعي با ارزشي پديد خواهد آمد     
زمان معين، بايد خواستار بهتر كردن كيفيت زندگي كاري كساني بود كه در فرايند آموزش و پـرورش بـه                    

وري در نظام آموزشي عبارت است از ارتباط بين نحوه اسـتفاده سـازمان از منـابع                 بهره. پردازندخدمت مي 
هـاي  شامل نيروي انساني، مواد، تجهيزات، سرمايه و انرژي و تبديل آن طي فراينـد آموزشـي بـه سـتاده              

  ).1380همان منبع، (مطلوب همراه با در نظر گرفتن كيفيت زندگي كاري كليه كاركنان آن 
هـاي  كه عالوه بر برخـوردار بـودن از مهـارت         هستند   مديراني   ،هاي امروزي ناسب سازمان مديران م  

چـون  محققينـي هـم   . برخـوردار باشـند   نيـز    از هوش فرهنگي و عـاطفي مناسـبي          ،فردي و تكنيكي باال   
 جهـاني،   سوسـيع و در بـين مـديران كـال          هاي انجام شده در سطح     كوپر بر اساس مصاحبه     و بوياتزيس

هـا خـصوصاً    هاي تكنيكي وزن كمتري از ساير مهـارت        به مهارت   مذكور مديران م كردند كه  صريحاً اعال 
بـاالترين امتيـاز را     ) عـاطفي ( هاي شناختي نيز هوش هيجاني    هاي شناختي دادند و در بين مهارت      مهارت

هـاي  هاي شـفاهي و غيـر شـفاهي در فرهنـگ          از طرفي بسياري از عواطف و عاليم و نشانه         .كسب كرد 
 بـراي كـسب توانـايي درك بـاالي          ، بـه عبـارت بهتـر      .اي با هم دارند   هاي قابل مالحظه  تلف، تفاوت مخ

  .)2005، 1نقل ازآلون ( برخورداري از هوش فرهنگي مناسب از ضروريات است،ثرؤاحساسي م
ها به لحاظ سروكار داشتن با نسبت قابل تـوجهي از           هاي آموزشي در مقايسه با ساير سازمان      سازمان 
داد، داد، بـرون   درون ،در آمـوزش و پـرورش     . هـاي خاصـي برخـوردار هـستند       ابع انـساني از پيچيـدگي     من

ها سروكار دارند، لـذا آشـنايي        انسان است و مديران آموزش و پرورش با انسان         ،پردازشگر، وسيله و هدف   
شـود،  اميـده مـي   هاي آموزشي كه مهارت انـساني ن      آنان با دانش و روابط انساني و كاربرد آن در موفقيت          

مديريت در آمـوزش و پـرورش اهميـت فراوانـي دارد، اگـر              . وري مديران الزم و ضروري است     براي بهره 
مديران آموزشي يك جامعه داراي دانش و مهارت كافي باشند، بدون ترديد نظام آموزشي از اثربخـشي و                  

  ).1379ناظم، (وري برخوردار خواهد بود كارايي و در نتيجه بهره
ها مديريت مدارس و شناسايي هاي آموزش و پرورش و از ميان آنبه اهميت مديريت بر سازماننظر  

وري مديران آموزشي، پـژوهش حاضـر در نظـر دارد تـا هـوش فرهنگـي                متغيرهايي براي باال بردن بهره    

                                                           
1-Alon  
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س وري مـديران مـدار     بين هوش فرهنگي و بهـره      يمديران را در ابعاد مختلف بررسي و در نهايت رابطه         
توان تـا حـدودي ميـزان     در واقع با انجام اين تحقيق مي      . شاهد آذربايجان غربي را مورد بررسي قرار دهد       

وري مـديران مـدارس را كـشف و شناسـايي و در تقويـت آن گـام                  رابطه و نقش هوش فرهنگي در بهره      
  .برداشت

 پژوهش است، بـه     هاي خارجي و داخلي انجام شده قبلي كه تا حدودي مرتبط با موضوع اين             پژوهش
  :شرح زير است

به اين نتيجه رسيدند كه فرهنگ قوي سبب بـه وجـود آمـدن احـساس                ) 1983 (1 هرسي و بالنچارد  
چنين، چنين فرهنگي موجب افزايش تعهد افراد بـه     هم. شودبهتر در كاركنان و انجام دادن بهتر كارها مي        

شود و ايـن مهـم، عـاملي مـؤثر در           زماني مي سويي ميان اهداف كاركنان و اهداف سا      سازمان و ايجاد هم   
  .وري استافزايش بهره

اي، ميـزان  معتقدند كه يـك سـري از عوامـل نظيـر تخـصص حرفـه        ) 1985 (2 جاكوبسون و استايلز  
تحصيالت و تجربه معلمان در اجراي كار تدريس از جمله عوامـل مهـم و اثرگـذار بـر ميـزان اثربخـشي                 

  .معلمان تربيت بدني مدارس است
به اين نتيجه رسيدند كه متغير جنسيت متخصـصان در سـطوح آمـوزش       ) 1987 (3ليزمن و آني  ويتش

  .ها نداشته استعالي، تأثيري در كارايي آن
به اين نتيجه رسيدند كه بين سازگاري و رفتار فرهنگي، همبستگي مثبـت    ) 2006 (4 آنگ و همكاران  

  .دار وجود داردفي و معنيولي بين ثبات هيجاني و رفتار فرهنگي، همبستگي من
ي انگيزشي هوش فرهنگي بـا     به اين نتيجه رسيدند كه رابطه مثبت بين مؤلفه        ) 2006 (5 تمپلر و تاي  

  .هر سه نوع سازگاري عمومي، سازگاري بين فرهنگي و سازگاري شغلي وجود دارد
ل قـضاوت   تـوان عوامـ   معتقدند كه توسط اسـتراتژي و دانـش فرهنگـي، مـي           ) 2007 (6 آنگ و داين  

چنين عامل سازش فرهنگي توسط انگيزش و رفتـار         هم. بيني كرد گيري را پيش  فرهنگي و فاكتور تصميم   
  .بيني استفرهنگي و كارايي توسط استراتژي و رفتار قابل پيش

هـاي هـوش فرهنگـي شـامل        به ايـن نتيجـه رسـيدند كـه بـين مؤلفـه            ) 2010( اميري و همكاران    
ي چنين خود هوش فرهنگي بـا عملكـرد كاركنـان، رابطـه           ي و رفتاري و هم    فراشناختي، شناختي، انگيزش  

  .داري وجود داردمعني
                                                           

1- Hersy & Blanchard 
2- Jacobson & Stiles 
3- Schuiteman & Anelies  
4- Ang & et.al.  
5- Templer & Tay  
6- Dyne  
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قابـل   ي كاري، تـأثيري   ي خدمت و تجربه   نشان دادندكه سابقه  ) 1380(و احمدي   ) 1375(خدابخش  
  .وري نيروي انساني دارندتوجه بر بهره

دار وجـود   ي معنـي  وري مديران، رابطـه   نتيجه گرفت كه بين فرهنگ سازماني با بهره       ) 1380(اسدي  
هاي فردي از جمله سن، ميزان تحصيالت و سابقه خـدمت بـا فرهنـگ سـازماني و      بين ويژگي ولي دارد،
  .اي مشاهده نشدوري مديران، رابطهبهره

وري كارشناسـان آموزشـي،   داري بين ميزان بهـره به اين نتيجه رسيد كه تفاوت معني ) 1381(رهگذر  
چنين بين ميزان توانايي، شناخت شغل، حمايت سازمان، انگيـزه،  هم.  مالي وجود ندارد -اداريپژوهشي، و   

داري وري كارشناسـان، تفـاوت معنـي      اعتبار قوانين و مقررات سازمان و عوامل خارج از سازمان بـا بهـره             
ع ي خـدمت، سـطح تحـصيالت و نـو         مشاهده شد، ولي بين ميزان بازخورد عملكرد، سن، جـنس، سـابقه           

  .داري مشاهده نگرديدها تفاوت معنيوري آناستخدام كارشناسان با ميزان بهره
 مزيـت  يـك  را فرهنگـي  هوش افراد، و هاسازمان اكثر امروزه كه به اين نتيجه رسيد   ) 1385( فياضي

 و رهبـران  نياز مورد اهرم ،فرهنگي هوش جهاني، بازار و محيط در  و دانندمي استراتژيك قابليت و رقابتي
  .شودمي تلقي مديران

چنـين ابعـاد   معتقدند كه در مجمـوع بـين هـوش فرهنگـي و هـم        ) 1386(زاده مقدم و حسيني     هادي
  .داري وجود داردي معنيشناختي، انگيزشي و رفتاري و اثربخشي گروهي، رابطه

 هـاي فراشـناختي،   بر اين باور است كـه هـوش فرهنگـي و هـر كـدام از مؤلفـه                 ) 1387(عباسعليزاده  
  .طلبي مديران دارندي توفيقشناختي، انگيزشي و رفتاري، تأثير مثبتي بر روي انگيزه

 انگيزشي شناختي، فراشناختي،(آن  ابعادو   فرهنگي هوش بين كهبه اين نتيجه رسيد     ) 1387( كاظمي
  .دارد وجود ارتباط ،عملكرد و )رفتاري و

وري نيـروي انـساني اثـر        بر ارتقـاي بهـره     به اين نتيجه رسيد كه يكي از عواملي كه        ) 1387(يوسفي  
كارگيري سبك رهبري صحيح و     ه  گيري دارد، بهبود روابط حاكم ميان مديريت و كاركنان است و ب           چشم

وري هاي مؤثر بر افـزايش بهـره      علمي و نيز توجه مديريت به مشكالت كاري و زندگي كاركنان از مؤلفه            
  .هستند

بـا  ) تفكر خـالق (ي ميان مهارت خالقيت  جه رسيدند كه رابطه   به اين نتي  ) 1388(خديوي و كالنتري    
وري كاركنـان زن و مـرد مـشاهده         دار است، ولي اختالف معناداري در مورد بهره       وري كاركنان معني  بهره
 .نشد

 دانـش  بازنگري شامل فراشناختي فرهنگي هوش ءارتقا براي كارراه سه) 1388( و همكاران    تسليمي
 ميـان  تعـامالت  در هوشـياري  دقـت  افزايش جديد، هايفرهنگ با تعامل لزوم تصور در و خود فرهنگي
  . مطرح كردندتفكر نفس و قياسي استدالل يادگيري، هايسبك آموزش چنين و همفرهنگي
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 كـالس  در رهبران موفقيت  با مثبت رابطه داراي فرهنگي هوش كهمعتقدند  ) 1388( تيزرو و مشبكي
  .است جهاني

هـاي فـردي از جملـه سـن، جـنس، سـطح             نتيجه گرفت كه بـين ويژگـي      ) 1388(معصومي جشني   
  .داري وجود داردي معنيوري، رابطهي خدمت با بهرهتحصيالت و سابقه

هاي فراشناختي و انگيزشي هوش فرهنگي بـا        به اين نتيجه رسيد كه بين مؤلفه      ) 1389( پرهيزگاري  
هاي شناختي و رفتـاري      در حالي است كه بين مؤلفه      اين. داري وجود دارد  ي معني اثربخشي مديران رابطه  

گر تحقيق بيـانگر آن اسـت   هاي دي يافته. ييد نشد أدار ت ي معني هوش فرهنگي با اثربخشي مديران، رابطه     
ي خدمت وجود دارد ولي تفاوت هوش فرهنگي        داري بين هوش فرهنگي بر اساس سابقه       معني كه تفاوت 

  . نشدي دانشگاهي مديران تأييدبا رتبه
وري مـديران، ارتبـاط     هاي آن بـا بهـره     نشان داد كه ميان فرهنگ سازماني و شاخص       ) 1389(فرجي  

  .دار وجود داردمثبت و معني
  
  شناسي پژوهش روش

  . از نوع همبستگي استروش پژوهش حاضر، توصيفي و
  

   آماريجامعه و نمونه
غربـي در سـال      اهد استان آذربايجان  لمان مدارس ش  ي آماري اين پژوهش را كليه مديران و مع        جامعه

ي آمـاري مـديران بـر       حجم نمونه براي مديران به دليل محدود بودن جامعه        . دهد تشكيل مي  90-1389
 نفـر   246ي معلمـان    حجـم نمونـه   .  نفر در نظر گرفته شـده اسـت        41) سرشماري(اساس شمارش كامل    

  .ادفي ساده انتخاب شده استگيري تص معلم بر اساس نمونه6باشد كه به ازاي هر مدير  مي
   
   گردآوري اطالعاتابزار

وري ي بهره ي محقق ساخته  ي استاندارد هوش فرهنگي و پرسشنامه     ها، پرسشنامه ابزار گردآوري داده  
 7هـاي آن در طيـف ليكـرت         باشد كه پاسـخ    مي سؤال 20ي هوش فرهنگي شامل     پرسشنامه. بوده است 

ي پرسـشنامه . ي هـوش فرهنگـي پاسـخ دادنـد         مدارس به پرسشنامه   مديران. انداي امتيازدهي شده  درجه
اي امتيازدهي شده بود و معلمان به        درجه 5 بسته پاسخ بود كه در طيف ليكرت         سؤال 17وري شامل   بهره

 و  878/0 با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ براي هوش فرهنگي           پايايي هر دو پرسشنامه   . آن پاسخ دادند  
هاي مذكور با نظر داوران بررسـي و تأييـد           روايي پرسشنامه  چنينبدست آمد و هم    907/0وري  براي بهره 
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هـا   به تجزيه و تحليل توصيفي و استباطي داده        SPSSدر نهايت با استفاده از نرم افزار آماري         . شده است 
  .پرداخته شد

  
  هايافته

هـاي آن  هـوش فرهنگـي و مؤلفـه     وري،  هـاي بهـره   ي توزيع داده  ها، ابتدا نحوه  قبل از آزمون فرضيه   
 اسميرنوف استفاده شـد كـه نتـايج آن در جـدول             -براي اين منظور از آزمون كولموگروف     . بررسي گرديد 

  .  ارائه شده است1شماره 
  

  هاي آنوري، هوش فرهنگي و مؤلفههاي بهره آزمون نرمال بودن توزيع داده:1جدول 
 متغيرها

  هاآماره
  وريبهره فرهنگي هوش  رفتاري  انگيزشي  شناختي  فراشناختي

  41  41  41  41  41  41  تعداد
  K-S 828/0  627/0  92/0  889/0  964/0  536/0آماره 

  K-S 5/0  827/0  366/0  408/0  311/0  936/0احتمال آماره 
ها و متغيرهاي پژوهش     اسميرنوف براي تمام داده    -كه مقدار احتمال آماره كولموگروف    با توجه به اين   

تر است، لذا براي تمام اين متغيرها، فرضيه نرمال بودن توزيع متغيرهاي پـژوهش پذيرفتـه                 بيش 05/0از  
  .شودمي

هـاي   بين هوش فرهنگي و مؤلفـه      هاي اول تا پنجم پژوهش يعني بررسي رابطه       جهت آزمون فرضيه  
  . شده است ارائه2وري مديران از همبستگي پيرسون استفاده شد كه نتايج آن در جدول شماره آن با بهره

هـاي آن بـا     ش فرهنگـي و مؤلفـه     دهد كـه بـين هـو       نشان مي  2نتايج همبستگي پيرسون در جدول      
به عبـارتي ديگـر بـا افـزايش هـوش فرهنگـي             . دار وجود دارد  وري مديران همبستگي مثبت و معني      بهره

  .يابدوري آنان نيز افزايش ميمديران، ميزان بهره
  

  وري مديرانهاي آن با بهرهو مؤلفه همبستگي بين هوش فرهنگي :2جدول 
 متغيرها

  هاآماره
 هوش فرهنگي رفتاري انگيزشي شناختي فراشناختي

  97/0  854/0  823/0  718/0  731/0  همبستگي پيرسون
  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0 داريسطح معني
  41  41  41  41  41 تعداد
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وري فاوت بين هوش فرهنگـي و بهـره       هاي ششم تا نهم پژوهش يعني بررسي ت       جهت آزمون فرضيه  
ي خدمت و مقاطع مختلف تحصيلي آنان از تحليل واريانس استفاده شد كه نتـايج  مديران بر اساس سابقه   

  . ارائه شده است3آن در جدول شماره 
داري بـين هـوش فرهنگـي و        دهد كه تفاوت معنـي     نشان مي  3نتايج تحليل واريانس واقع در جدول       

  .ي خدمت و مقاطع مختلف تحصيلي آنان وجود نداردر اساس سابقهوري مديران ببهره
  

ي خدمت و مقاطع وري مديران بر اساس سابقهتفاوت بين هوش فرهنگي و بهره :3جدول 
  مختلف تحصيلي آنان

 عوامل
  منبع تغييرات

مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

ميانگين 
Fمقدار مجذورات

معني 
  داري

  264/0  381/1  725/0  2  45/1  هابين گروه
      525/0  38  95/19  هادرون گروه
        40  4/21  جمع

هوش فرهنگي و 
سابقه خدمت 

  مديران
  194/0  711/1  228/0  2  46/0  هابين گروه
      133/0  38  06/5  هادرون گروه
        40  52/5  جمع

وري و بهره
سابقه خدمت 

  مديران
  11/0  345/2  176/1  2  35/2  هابين گروه
      501/0  38  05/19  هادرون گروه
        40  4/21  جمع

 هوش فرهنگي و
مقاطع مختلف 
 تحصيلي مديران

  182/0  784/1  237/0  2  47/0  هابين گروه
      133/0  38  04/5  هادرون گروه
        40  51/5  جمع

وري بهره
ومقاطع مختلف 
 تحصيلي مديران

    
وت بـين هـوش فرهنگـي و        رسـي تفـا   هاي دهم تا سـيزدهم پـژوهش يعنـي بر         ضيهجهت آزمون فر  

 مستقل استفاده شد كـه نتـايج        tوري مديران بر اساس سطح تحصيالت و جنسيت مديران از آزمون             بهره
  . ارائه شده است4آن در جدول شماره 

داري بـين هـوش فرهنگـي و        دهد كه تفاوت معنـي     نشان مي  4 مستقل واقع در جدول      tنتايج آزمون   
  .يالت و جنسيت مديران وجود نداردوري مديران بر اساس سطح تحصبهره
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وري مديران بر اساس سطح تحصيالت و جنسيت تفاوت بين هوش فرهنگي و بهره :4جدول 
  مديران

 هاآماره
  هاآماره

تفاضل 
  هاميانگين

درجه 
  آزادي

معني  Fمقدار tمقدار
  داري

فرض برابري 
  هاواريانس

327/0-  39  936/0- 413/0  684/0  

فرض عدم برابري 
  هاواريانس

327/0-  256/8  443/1-     

هوش فرهنگي و 
صيالت سطح تح

  مديران

فرض برابري 
  هاواريانس

127/0-  39  716/0- 345/1  253/0  

فرض عدم برابري 
  هاواريانس

127/0-  888/7  075/1-     

وري و سطح بهره
تحصيالت 
  مديران

فرض برابري 
  هاواريانس

037/0-  39  162/0- 144/0  706/0  

فرض عدم برابري 
  هاواريانس

037/0-  648/37  163/0-     

ي و هوش فرهنگ
  جنسيت مديران

فرض برابري 
  هاواريانس

118/0-  39  146/0- 199/0  658/0  

فرض عدم برابري 
  هاواريانس

118/0-  426/37  147/0-     

وري و بهره
  جنسيت مديران

  
وري مـديران،   ر تبيـين بهـره    هاي هوش فرهنگـي د    در نهايت به منظور تعيين سهم هر يك از مؤلفه         

  . ارائه شده است5وري مديران در جدول رابطه رگرسيوني بين اجزاي هوش فرهنگي در تبيين بهره
 بـر اسـاس ضـرايب       5وري مـديران در جـدول       هاي هوش فرهنگي در تبيين بهره      نتايج سهم مؤلفه  

تـرين   هوش فرهنگـي داراي بـيش      ي رفتاري ها، مؤلفه دهد كه در بين اين مؤلفه     استاندارد شده نشان مي   
 Fنتـايج مربـوط بـه آمـاره     . وري مديران در طي دوره پژوهش بوده اسـت در افزايش بهره ) 433/0(سهم  

چنـين، نتـايج مربـوط بـه     هـم . دار بوده اسـت دهد كه اين مدل در حالت كلي معني    نشان مي ) 593/217(
وري مـديران   بهـره   از تغييـرات   96/0د  دهد كه در اين پژوهش، حـدو      ضريب تعيين تعديل شده نشان مي     

  . هاي هوش فرهنگي بوده استتحت تأثير مؤلفه
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  وريهاي هوش فرهنگي و بهره رابطه رگرسيوني بين مؤلفه:5ي جدول شماره
 هاآماره

ضرايب استاندارد   ضرايب رگرسيوني  متغيرها
 tاحتمال آماره tآماره  شده

  000/0  331/12  -  48/1  مقدار ثابت
  000/0  141/8  328/0  158/0  اختيفراشن

  000/0  341/7  293/0  176/0  شناختي
  003/0  19/3  171/0  065/0  انگيزشي
  000/0  723/8  433/0  129/0  رفتاري

ضريب تعيين   ضريب تعيين
احتمال آماره  Fآماره   تعديل شده

F 
ضريب 
  همبستگي

956/0  96/0  593/217  000/0  98/0  
  

 گيريبحث و نتيجه
وري هاي آن با بهره   كه بين هوش فرهنگي و مؤلفه     تايج اين پژوهش حاكي از آن است        به طور كلي ن   

ي رفتـاري هـوش فرهنگـي       ها، مؤلفـه  دار وجود دارد و در بين اين مؤلفه       مديران همبستگي مثبت و معني    
 نتـايج . وري مـديران در طـي دوره پـژوهش بـوده اسـت            در افزايش بهره  ) 433/0(ترين سهم   داراي بيش 

ي وري مديران بر اسـاس سـابقه      داري بين هوش فرهنگي و بهره     دهد كه تفاوت معني   ن نشان مي  چنيهم
  .خدمت، مقاطع مختلف تحصيلي، تحصيالت مديران و جنسيت آنان وجود ندارد

راسـتا بـا نتـايج       وري مـديران، هـم    ي هـوش فرهنگـي بـا بهـره         نتايج اين پژوهش در مـورد رابطـه       
 ، تـاي و تمپلـر     )1387(، كـاظمي    )1387( زاده مقدم و حـسيني    ، هادي )1386(زاده  هاي عباسعلي  پژوهش

  .است) 2010(و اميري همكاران ) 2007(، آنگ و همكاران )2006(
راسـتا بـا نتـايج       وري مـديران، هـم    ي عامـل فراشـناختي بـا بهـره         نتايج اين پژوهش در مورد رابطه     

، )1389(، پرهيزگـاري    )1386( عليـزاده ، عبـاس  )1388(، مـشبكي و تيـزرو       )1387(كاظمي  هاي   پژوهش
  .است) 2007( و تاي و تمپلر) 2005(، آلن و هيگينز )2004(، آنگ و همكاران )2010( اميري و همكاران

هاي راستا با نتايج پژوهش    وري مديران هم  ي عامل شناختي با بهره     نتايج اين پژوهش در مورد رابطه     
و مغـاير بـا نتـايج       ) 2010( و اميـري و همكـاران     ) 1386( زاده، عباسعلي )1387( مقدم و حسيني  زاده هادي

  .است) 1387(كاظمي 
هاي راستا با نتايج پژوهش    وري مديران هم  ي عامل انگيزشي با بهره    نتايج اين پژوهش در مورد رابطه     

، )1385(، مـشبكي و رامـوز       )1387(كـاظمي    ،)1386(زاده  ، عباسـعلي  )1387( زاده مقدم و حـسيني    هادي
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و آنـگ و    ) 2006(، تاي و تمپلر     )2010(، اميري و همكاران     )1388(، مشبكي و تيزرو     )1389(زگاري  پرهي
  .است) 2004(همكاران 

هـاي  راستا با نتايج پژوهش    وري مديران، هم  ي عامل رفتاري با بهره    نتايج اين پژوهش در مورد رابطه     
، )1387(،كـاظمي   )1386(ده و نـائيجي     زا، عباسـعلي  )1387(مقدم و حـسيني     زاده  ، هادي )1385(سلطاني  

و مغاير بـا نتـايج پرهيزگـاري        ) 2004(و ارلي وآنگ    ) 2010(، اميري و همكاران     )1385(مشبكي و راموز    
 .است) 1389(

چنـين  گيري به پرسشنامه و هم    هايي از قبيل محدود بودن ابزار اندازه      پژوهش حاضر داراي محدوديت   
با توجه به نتايج به دست  باشد و لذاغربي مي  شاهد استان آذربايجانمحدود بودن جامعه آماري به مدارس

رسد كه پيشنهادهاي ذيل بتوانند در كـاربردي سـاختن اهـداف            هاي مذكور، به نظر مي    آمده و محدوديت  
   .پژوهش و افزايش كيفيت تحقيقات آتي مؤثر باشند

ي آن هـاي چهارگانـه   فـه گونه كه نتايج پژوهش حاضر آشكار ساخت، هوش فرهنگـي و مؤل           آن 
. داري داشت ي مثبت و معني   مديران مدارس رابطه   وريبا بهره ) فراشناختي، شناختي، انگيزشي و رفتاري    (

گردد هاي هوش فرهنگي، پيشنهاد مي    ها و قابليت  با توجه به اكتسابي بودن بخش قابل توجهي از مهارت         
اي براي تقويت اين هوش در نظر بگيرند و يگاه ويژه مديران، جاهاي آموزش و توسعهها در برنامه سازمان
هاي شـناختي و رفتـاري مـديران    هاي رسمي و غير رسمي در جهت بهبود مهارت  گيري از آموزش  با بهره 

 . گام بردارند
وري مديران  در تبيين بهره  ترين سهم   ي رفتاري هوش فرهنگي داراي بيش     از آنجايي كه مؤلفه    

 . تري بر روي اين مؤلفه گرددگردد، در هوش فرهنگي تأكيد بيشبوده است لذا پيشنهاد مي
  
   Ĥخذم

وري مديران سـازمان تربيـت بـدني     فرهنگ سازماني با بهره  رابطه). 1380( اسدي، حسن 
  . 7پژوهشي حركت، دانشگاه تهران، شماره  -، مجله علميايران جمهوري اسالمي

ي نيروي انـساني بـا نگـرش مـديريت          ورطراحي مدل بهبود بهره   ). 1380( احمدي، پرويز 
  . دانشگاه تربيت مدرس :تهران، وريهبهر

 چاپ[، انتشارات علم و ورزش، وري سازمان تربيت بدنيبهره). 1380( پاداش ستوده، سيده فاطمه
  .تهران ،]اول

 هاي تعارضي هوش فرهنگي با اثربخشي و سبكبررسي رابطه). 1389( پرهيزگاري، جعفر
  دانـشگاه ارشد، نامه كارشناشيپايان، ها و مراكز آموزش عالي شهر اروميههدانشگا مديران
  .اروميه
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 راهكارهايي ارائه). 1388( آقا، ميترا من آلنژاد، فريدون وتسليمي، محمد سعيد؛ قلي پور، آرين؛ وردي
مديريت، سـال   هاي، پژوهشالملليفرهنگي مديران دولتي در امور بين براي ارتقاء هوش

  .شماره چهارم دوم،
 .اي كـاال  وري در حمل و نقـل جـاده       طراحي الگو و سنجش بهره    ). 1375( خدابخش، عباس 

  . تربيت مدرس  دانشگاه:تهران
وري كاركنـان   ي خالقيت فردي مديران با بهره     رابطه). 1387( خديوي، اسداله؛ كالنتري، رضا   

اول،  ربيت كاربردي تبريز، سـال تو ، فصلنامه پويش، مركز پژوهشي تعليمراهنمايي اداري مدارس
  . 4 و 3شماره 

-آموزشي، پژوهـشي، اداري   ( بررسي نگرش مديران و كارشناسان    ). 1381( رهگذر، حسن 
نامـه  ، پايـان وري كارشناسـان شيراز نسبت به عوامل مـوثر بـر بهـره    دانشگاه )مالي

  . دانشگاه شيراز ارشد كارشناسي
   .36، فصلنامه راهبرد، شماره  در پرتو جهاني شدنفرهنگ و حقوق بشر). 1384( سازمند، بهاره

 :، تهـران ]چاپ يازدهم[، هاوري و تجزيه و تحليل آن در سازمانبهره). 1385( طاهري، شهنام
  .نشرهستان

ي توفيـق طلبـي     بررسي تأثير هوش فرهنگـي بـر انگيـزه        ). 1387( زاده، منصوره عليعباس
  .واحد علوم و تحقيقاتاسالمي اه آزاد ارشد، دانشگ نامه كارشناسيپايان ،مديران

  : ، انجمن روابط عمومي ايران، قابل دسترس درانواع هوش). 1385( فاطمي، سيد محسن
www. Persianblog.ir   

  .172 شماره تدبير، ماهنامه ،تنوع قرن در مديران نياز فرهنگي هوش). 1385( رجانم فياضي،
هـاي  وري مـديران دبيرسـتان  ي بـا بهـره  ي فرهنگ سـازمان رابطه). 1389( فرجي، حميده 
  .ارشد، دانشگاه اروميه نامه كارشناسي، پاياناردبيل استان دخترانه

  .سمت انتشارات: تهران ،)يفرد رفتار(يسازمان رفتار تيريمد). 1386( رينآ پور، قلي
 يالمصطفجامعه كاركنان عملكرد باي فرهنگ هوش رابطهي بررس). 1387( عصومهم كاظمي،
  .تهران دانشگاه ارشد، يكارشناس نامه انيپا ،هيلمالعا
ـ  هـوش  وي  جـان يه هـوش  ريتاث). 1388( ليع زرو،يت  و صغرا مشبكي، ـ موفق بـر ي  فرهنگ  تي

 .سوم شماره دوم، سال ت،يريمدي هاپژوهش ،جهاني دركالس رهبران
هوش فرهنگـي اكـسير موفقيـت مـديران در كـالس            ). 1385(  راموز، نجمه  ، اصغر و  مشبكي
  .المللي مديريت، تهرانكنفرانس بين چهارمين ني،جها
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 وري اداره كـل انگيزشي بـا بهـره  -ارتباط عوامل آموزشي). 1388( الهمعصومي جشني، روح
   .ارشد، دانشگاه اروميه نامه كارشناسي، پاياناستان فارس تربيت بدني

ائـه الگـو بـراي      وري و ار  كنكاشـي در بهـره    ). 1380( صـنايع، ژالـه   ميركمالي، سيدمحمد و مير   
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